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Nova presidente anunciou ontem a permanência do técnico Abel Ferreira em 2022 e disse que vai priorizar a contratação de jovens talentos | FOTÓGRAFO/AGÊNCIA

ERNNA COST/DIVULGAÇÃO

Leila Pereira assume o
Palmeiras e inaugura
gestão feminina inédita
em 107 anos de história  PÁG. 10 

PRIMEIRA DE

SEU NOME

Pequenos e 
micros terão 
parcelamento

Eleições: Datafolha 
mostra Lula na 
liderança da corrida 

França ‘se distancia’ 
do Reino Unido para 
conter cepa ômicron

Congresso aprova programa de 
renegociação de dívidas para aliviar 
prejuízos durante a pandemia  PÁG. 04

Petista aparece em primeiro, com 
48%, seguido de Bolsonaro, com 22%. 
Terceira via está embolada   PÁG. 02

País vai restringir viagens de ida e 
volta para o território britânico para 
evitar propagação de variante   PÁG. 06

‘SEU AMOOOR 
ME PEGOU...’
MEGASHOW ‘I’M PABLLO’ COMEMORA OS 
CINCO ANOS DE CARREIRA DA CANTORA  PÁG. 08

Anvisa libera vacina 
da Pfizer para crianças
Contra a covid-19. Agência autoriza inclusão do grupo a partir de 5 anos na campanha nacional, mas ainda não há previsão para começar as 
aplicações. Imunização será feita com dose específica da Pfizer, diferente da distribuída aos demais públicos, que não está disponível no Brasil  PÁG. 02



GRANDE SÃO PAULO, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021
www.metrojornal.com.br 02| {FOCO E BRASIL} 

1
FOCO
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A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) apro-
vou ontem a aplicação da va-
cina da Pfizer contra a co-
vid-19 em crianças de 5 a 11 
anos. Até então, o imunizan-
te só estava liberado para pes-
soas com 12 anos ou mais. A 
autorização da agência inclui 
a faixa etária na bula da va-
cina, a exemplo do que ocor-
re nos Estados Unidos desde 
o final de outubro.

O imunizante da farma-
cêutica indicado para o pú-
blico infantil tem compo-
sição diferente do aplicado 
nos adolescentes e adultos. 
As duas doses para crian-
ças, que serão administradas 
no intervalo de 21 dias, pos-
suem 10 microgramas, nú-
mero menor do que as tradi-
cionais 30 microgramas para 
quem tem mais de 12 anos.

E é justamente por is-
so que a aplicação no Brasil 
está autorizada, mas ainda 
não tem prazo para come-
çar. O Ministério da Saúde 
começou a negociar a vaci-
na com dosagem diferente 
para crianças em novembro. 
No entanto, até o momento 
a pasta federal não fechou 
a compra de 40 milhões de 
unidades e, consequente-
mente, as doses ainda não 
chegaram no Brasil.

De acordo com a Anvi-
sa, as informações repassa-

das pelas fabricantes Pfizer 
e BioNTech confirmam que 
a dose é segura e eficaz pa-
ra o público infantil. Além 
disso, também explicam as 
diferenças desta versão do 
imunizante anticovid. “A 
tampa do frasco da vacina 
virá na cor laranja, para fa-
cilitar a identificação pe-
las equipes de vacinação e 
também pelos pais, mães e 
cuidadores que levarão as 
crianças para serem vaci-
nadas. Para os maiores de 
12 anos, a vacina terá tam-
pa na cor roxa”, informou a 
Anvisa, em nota.

O Conass (Conselho Na-
cional de Secretários de 

Saúde) apoiou e elogiou a 
decisão de ontem da Anvi-
sa. A entidade ressaltou que 
o público entre 5 e 14 anos  
“é o mais afetado pela nova 
onda de covid-19 na Euro-
pa” provocada em boa parte 
pela variante ômicron. 

“Apesar do menor ris-
co em relação a outras fai-
xas etárias, nenhuma ou-
tra doença imunoprevenível 
causou tantos óbitos em 
crianças e adolescentes no 
Brasil em 2021 como a co-
vid-19”, informou o Conass.

Até o momento, a vaci-
na da Pfizer é aplicada em 
crianças em ao menos se-
te países: Estados Unidos, 

Canadá, Uruguai, Costa Ri-
ca, República Dominicana, 
Equador e El Salvador.

CoronaVac
A Anvisa deve dar uma res-
posta nas próximas sema-
nas para o pedido do Insti-
tuto Butantan para aplicar 
a CoronaVac em crianças 
e adolescentes de 3 a 17 
anos. A primeira solicitação 
foi negada em agosto pela 
agência por falta de infor-
mações sobre segurança.

O Conass afirmou que 
“aguarda com expectativa” 
o processo de avaliação da 
CoronaVac, “já amplamente 
utilizada em outros países 
e com disponibilidade ime-
diata no Brasil”. 

Covid-19. Imunizante é liberado para público de 5 a 11 anos, mas Brasil ainda não tem a dose com composição diferente

Embalagem e frasco da dose infantil são diferentes | CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Anvisa autoriza vacina 
da Pfizer para crianças

“Apesar do menor risco 
em relação a outras faixas 
etárias, nenhuma outra 
doença imunoprevenível 
causou tantos óbitos em 
crianças e adolescentes 
no Brasil em 2021 como 
a covid-19” 

CONASS (CONSELHO NACIONAL DE 

SECRETÁRIOS DE SAÚDE), EM NOTA

Mesa na calçada

Sem taxa 
para bares
O prefeito de São Paulo, 

Ricardo Nunes (MDB), 

anunciou ontem que 

bares e restaurantes da 

capital ficarão isentos, a 

partir do ano que vem, da 

taxa cobrada para colocar 

mesas e cadeiras na 

calçada. A ideia, segundo 

o prefeito, é estimular a 

economia com a oferta 

de mais espaços para o 

atendimento dos clientes 

ao ar livre, o que também 

é indicado em tempos de 

pandemia. A prefeitura 

vai abrir mão de uma 

receita anual estimada 

em R$ 10 milhões.

DIEGO 
BRITO
METRO

Datafolha confirma Lula na dianteira
Pesquisa do Instituto Data-
folha divulgada ontem con-
firma o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) dis-
parado na primeira colação 
das intenções de voto para 
presidente no pleito do ano 
que vem. Levantamento do 
Ipec de terça-feira já mos-
trava o petista na dianteira.

A pesquisa de ontem foi a 
primeira do Datafolha com 
a presença do ex-juiz Sergio 
Moro (Podemos) como um 
dos postulantes ao Planalto.

No primeiro cenário, Lu-
la aparece na liderança com 
48% das intenções de voto 
no primeiro turno, seguido 

pelo presidente Jair Bolsona-
ro (PL), com 22%. Distantes 
dos dois, surgem as princi-
pais opções da chamada ter-
ceira via: Sergio Moro (Pode-
mos), 9%; Ciro Gomes (PDT), 
7%; e João Doria (PSDB), 4%. 
Brancos e nulos somaram 
8% enquanto 2% ainda não 
sabem em quem votar.

Se a eleição para presi-
dente fosse hoje, Lula ven-
ceria no primeiro turno, já 
que teria mais do que 50% 
dos votos válidos.

O Datafolha também tes-
tou um segundo cenário 
com mais opções de candi-
datos. No entanto, não hou-

ve mudança significativa na 
parte de cima da pesquisa. 
Lula fica com 47% e Bolso-
naro com 21%. No bloco de 
baixo, Simone Tebet (MDB) e 
Rodrigo Pacheco (PSD) mar-
cam 1%. Aldo Rebelo (sem 
partido), Alessandro Vieira 
(Cidadania) e Felipe d’Avila 
(Novo) não pontuaram.

A pesquisa foi feita de 
forma presencial com 3.666 
pessoas de 16 anos ou mais   
entre segunda-feira e on-
tem. De acordo com o Da-
tafolha, a margem de erro 
máxima é de dois pontos 
percentuais para mais ou 
para menos.  METRO

48%

CORRIDA ELEITORAL
Em quem você votaria no 1º turno das eleições de 2022 para presidente? 

(Resposta estimulada)

FONTE: PESQUISA DATAFOLHA PRESENCIAL COM 3.666 PESSOAS COM 16 ANOS OU MAIS REALIZADA ENTRE 13 A 
16 DE DEZEMBRO. A MARGEM DE ERRO MÁXIMA É DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS

22%

9% 7% 4%
8%

2%

Lula 
(PT) 

Sergio 
Moro  

(Podemos) 

Ciro  
Gomes 
(PDT) 

João 
Doria 
(PSDB) 

Brancos 
e nulos 

Não 
sabe

Jair 
Bolsonaro 

(PL) 

Prefeitura 
de SP diz 
estar pronta
Secretário da Saúde da 
Prefeitura de São Pau-
lo, Edson Aparecido dis-
se ontem que a exten-
são da vacinação para 
as crianças é “absoluta-
mente importante”. Se-
gundo Aparecido, embo-
ra sejam a minoria entre 
os casos confirmados e 
de mortes – foram 11 
óbitos no grupo entre 5 
e 14 anos –, as crianças 
“representam uma faixa 
da população que sem-
pre transmitiu a doen-
ça, assim como os adul-
tos, e com carga viral 
altíssima”. O secretário 
afirmou que ainda não 
é possível estimar a da-
ta de início da campa-
nha de vacinação infan-
til, mas garantiu que a 
estratégia da cidade já 
está montada. “Temos 
estrutura, logística e po-
demos funcionar rapida-
mente nesse processo as-
sim que recebermos as 
doses do Ministério da 
Saúde.”  METRO

Na capital
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O programa de parcelamen-
to de dívidas para micro 
e pequenas empresas foi 
aprovado ontem pela Câma-
ra e depende agora apenas 
de sanção presidencial pa-
ra passar a valer. A propos-
ta partiu do Senado, onde já 
havia sido aprovada.

A expectativa é que o re-
financimento de tributos te-
nha a aprovação do governo, 
já que a equipe econômica 
participou da discussão e pe-
diu a retirada de trechos que 
poderiam ser vetados.

A ajuda para que micro e 
pequenos empresários con-
sigam regularizar seus ne-
gócios será proporcional a 
queda no faturamento du-
rante a pandemia. Quem te-
ve queda acima de 80% po-
derá pagar uma entrada de 
1% e receber desconto de 
90% da multa e juros e de 
100% dos encargos legais. 

Essa é a condição mais van-
tajosa. A dívida poderá ser 
parcelada em até 15 anos.

Vão poder participar as 
empresas que estejam in-
cluídas no Simples Nacional, 
mesmo aquelas que não te-
nham tido queda no fatura-
mento. Neste caso, os des-
contos serão aplicados em 
65% sobre juros e multa e em 
75% sobre encargos legais e 
honorários advocatícios. O 
projeto tem potencial para 
renegociar R$ 50 bilhões em 
dívidas, projeta o Congresso.

 “O Relp [nome do progra-
ma] poderá ajudar todos os 
empreendedores que passam 
dificuldades intensificadas 
com a crise do coronavírus. É 
uma medida que vai impactar 
milhões de pessoas que em-
preendem no país e precisam 
desse respiro para recome-
çar”, comemorou o presiden-
te do Sebrae, Carlos Melles.

A lei considera microem-
presas as pessoas jurídicas 
com faturamento de até R$ 
360 mil nos últimos 12 me-
ses. Já as empresas de peque-
no porte são aquelas com fa-
turamento entre R$ 360 mil e 
R$ 4,8 milhões. O Simples Na-
cional inclui impostos como 
ICMS e ISS. Pelo texto, apenas 
as contribuições previdenciá-
rias não poderão ser dividi-
das em 180 parcelas (15 anos), 
só em 60 (5 anos), porque a 
Constituição proíbe parcela-
mento delas em prazo maior.

O início da inscrição para 
o programa ainda depende 
de quando o governo federal 
fará a publicação do tema. 
O Comitê Gestor do Simples 
Nacional será o responsável 
pela regulamentação.

Ajuda. Proposta que segue para sanção presidencial vai dar descontos equivalentes à queda no faturamento durante a pandemia 

Câmara aprova negociação de 
dívidas aos empreendedores

Após um ano e sete meses de 
altas consecutivas, o preço 
do litro da gasolina recuou 
0,66% na primeira quinze-
na de dezembro em compa-
ração com o mês anterior. O 
levantamento dos combustí-
veis nas bombas é realizado 
pela Vale Card com base nos 
25 mil estabelecimentos cre-
denciados pela rede com car-
tão abastecimento.

No período, a média na-
cional chegou a R$ 6,952, en-
quanto em novembro o pre-
ço médio foi de R$ 6,998. Em 
maio de 2020, último mês a 
registrar baixa antes desta 
queda, o preço médio do li-
tro era de R$ 4,01. 

As maiores quedas fo-
ram registradas no Rio Gran-
de do Norte (-2,93%), Distri-
to Federal (-2,57%), e Goiás 
(-1,91%). Houve alta no Ama-
pá (5,04%), Roraima (1,92%) 
e Bahia (0,87%).  A tendên-
cia é que os preços caiam nas 
próximas semanas após o 
anúncio de redução do litro 
vendido nas refinarias pela 
Petrobras em R$ 0,10 desde 
quarta-feira. Para o consumi-
dor, esse desconto deve al-
cançar R$ 0,07 por conta da 

mistura obrigatória com eta-
nol nas bombas, diz a estatal.

O preço médio do etanol 
na primeira quinzena de de-
zembro foi de R$ 5,275, valor 
6% mais baixo do que o re-
gistrado em novembro. Ape-
sar da sequência de altas, a 
gasolina ainda é mais vanta-
josa para abastecer o veículo 
em todo o país. O método uti-
lizado na análise, descontan-
do fatores como autonomias 
individuais de cada veículo, é 
de que, para compensar com-
pletar o tanque com etanol, o 
valor do litro deve ser inferior 
a 70% do preço da gasolina.  

 METRO

Preço na bomba deve continuar 
caindo | FOLHAPRESS

Preços. Gasolina cai pela 
primeira vez nos postos, 
mostra nova pesquisa

Seis redes europeias de su-
permercados, inclusive 
duas de propriedade da em-
presa holandesa Ahold De-
lhaize e uma subsidiária do 
Carrefour, anunciaram on-
tem que vão parar de ven-
der uma parte ou todos os 
derivados de carne bovina 
brasileira por conta de la-
ços com o desmatamento 
da Floresta Amazônica. As 
informações são da agência 
de notícias Reuters. A rede 
Lidl Netherlands foi além 
e se comprometeu a parar 
de vender todo tipo de car-
ne vinda da América do Sul 
a partir de 2022. Muitos dos 
produtos afetados são da 
JBS, a maior produtora de 
proteína animal do mundo.

Os boicotes são uma res-
posta a uma investigação 
conjunta da Repórter Bra-
sil, do The Bureau of Inves-
tigative Journalism e do jor-
nal britânico The Guardian, 
que apontou que a JBS com-
prou gado de uma fazen-
da com pastos desmatados 
ilegalmente. A reportagem 
apontou que os bovinos fo-
ram levados desta fazenda 
a outra do mesmo dono an-

tes de serem vendidas à JBS, 
uma prática conhecida co-
mo “triangulação de gado”.

A JBS disse à Reuters que 
tem tolerância zero com 
desmatamento ilegal e que 
já parou de trabalhar com 
mais de 14 mil fornecedo-
res que não cumpriam com 
o compliance da empresa. 
A JBS afirmou que monito-
rar fornecedores indiretos 
- aqueles anteriores à ven-
da final para o abatedouro 
- é um desafio para o setor 
inteiro, mas que irá imple-
mentar até 2025 um sis-
tema que consiga fazê-lo.  

 METRO

Área desmatada em Paragominas,
no Pará | LALO ALMEIDA/FOLHAPRESS

Europa. Supermercados 
boicotam carne brasileira 
ligada ao desmatamento

Fundo Monetário

FMI fecha 
escritório após 
pressão de Guedes 

O FMI (Fundo Monetário 
Internacional) vai fechar 
o escritório de represen-
tação no Brasil, sedia-
do em Brasília, após um 
acordo com o governo 
Bolsonaro.  Segundo o ór-
gão, o encerramento será 
em 30 de junho de 2022, 
quando vence o prazo da 
atual representação no 
país, definido em acor-
do prévio com o Brasil. O 
escritório de representa-
ção funciona como uma 
espécie de embaixada do 
FMI. O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, 
fez críticas ao órgão du-
rante encontro com em-
presários na quarta-feira. 
“Estamos dispensando a 
missão do FMI. [...] Dis-
semos para eles fazerem 
previsão em outro lugar”, 
afirmou. O ministro dis-
se que o FMI já fez o que 
tinha que fazer no Brasil 
e que já poderia ter ido 
embora. E emendou que 
“só não foi embora por-
que talvez gostem do fu-
tebol, da feijoada e de 
bom papo”.  METRO COM ES-

TADÃO CONTEÚDO

Precatórios

Congresso 
promulga última 
parte da PEC  

O Congresso Nacional pro-
mulgou as alterações na 
PEC (Proposta de Emen-
da à Constituição) dos Pre-
catórios ontem, encerran-
do a tramitação que durou 
quatro meses e abre es-
paço fiscal de R$ 106,1 bi-
lhões no teto de gastos em 
2022, ano de eleições pre-
sidenciais. Agora, os parla-
mentares se articulam pa-
ra incorporar o efeito da 
PEC no Orçamento, que 
deve ser votado na próxi-
ma semana. O Auxílio Bra-
sil, por exemplo, pode-
rá ser pago com o valor 
de R$ 400 sem fonte de fi-
nanciamento. As emendas 
parlamentares também 
serão turbinadas. Duas 
medidas são decisivas pa-
ra a abertura da folga fis-
cal: a mudança no cálculo 
do teto de gastos públi-
cos, que abre espaço de R$ 
62,2 bilhões, promulgada 
na semana passada, e o li-
mite no pagamento dos 
precatórios, dívidas reco-
nhecidas pela Justiça, uma 
folga de R$ 43,8 bilhões 
promulgada ontem.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

COMO VAI FUNCIONAR O REFINANCIAMENTO 
DE DÍVIDAS EM TRIBUTOS?

O contribuinte terá descontos sobre juros, multas e encargos 

proporcionais à queda de faturamento entre março e dezembro de 

2020 em comparação com os mesmos meses do ano anterior

Será preciso pagar uma entrada, que pode ser parcelada em até 

oito vezes, e quitar o restante em até 180 meses (15 anos) 

com descontos proporcionais ao tamanho da queda do 

faturamento. Quem não teve redução pode participar, mas com 

condições menos vantajosas

Podem aderir micro e pequenas empresas participantes do Simples 

Nacional, inclusive os microempreendedores individuais e as 

empresas em recuperação judicial

FONTE: AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS FOTO: DENNY CESARE/FOLHAPRESS

VANESSA 
SELICANI 
METRO





GRANDE SÃO PAULO, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021
www.metrojornal.com.br 06| {MUNDO} 

O governo francês anunciou 
ontem que irá restringir via-
gens não essenciais com ori-
gem e destino ao Reino Uni-
do para barrar a variante 
ômicron da covid-19. A par-
tir de hoje às 20h (horário 
de Brasília), apenas estudan-
tes em intercâmbio e casos 
de morte de parentes po-
derão entrar no país. Dessa 
maneira, viagens a trabalho 
e a turismo estão restritas.

Para viagens com desti-
no ao Reino Unido, com ori-
gem da França, as restrições 
do governo só se aplicam 
aos cidadãos franceses, que 
precisarão comprovar que a 
viagem ao país britânico es-
tá relacionada ao tratamen-
to de algum problema de 
saúde urgente ou um moti-
vo legal. 

As medidas serão apli-
cadas tanto a viajantes va-
cinados quanto aos não 
vacinados. 

Já cidadãos de qualquer 
país da União Europeia ain-
da podem entrar na Fran-
ça vindos do Reino Unido, 
além de cidadãos não per-

tencentes à UE com uma au-
torização de residência de 
longa duração ou visto de 
longa duração, e algumas 
outras categorias, incluin-
do caminhoneiros que es-
tão apenas em trânsito pela 
França, diplomatas e profis-
sionais de saúde. 

Entre as pessoas que po-

dem viajar do Reino Unido 
para a França, será preci-
so apresentar um teste ne-
gativo para covid-19, feito 
a menos de 24 horas, além 
de refazer o exame na che-
gada. Além disso, será exigi-
do um período de isolamen-
to mínimo de 48 horas, que 
pode ser cumprido em lu-

gar escolhido pelo próprio 
passageiro. 

A mudança interrompeu 
repentinamente os planos 
de franceses e britânicos 
que viajariam internacio-
nalmente entre os países 
para as festividades de fim 
de ano. De acordo com a 
empresa de análise em avia-
ção, Cirium, mais de 90 mil 
assentos estavam disponí-
veis em centenas de voos 
programados entre França e 
Reino Unido. Com as novas 
regras, porém, eles devem 
ser esvaziados.

Segundo agências inter-
nacionais, o endurecimento 
das restrições ao Reino Uni-
do acontece após semanas de 
tensões políticas entre os paí-
ses sobre os direitos de pesca 
pós-brexit. Autoridades bri-
tânicas questionaram inicial-
mente a eficácia do bloqueio. 

Só ontem, o Reino Uni-
do bateu mais um recorde 
de novos casos de covid-19 
diagnosticados em 24 ho-
ras. Foram 88 mil novos pa-
cientes da doença.  METRO 

COM AGÊNCIAS

Ômicron. De surpresa, governo de Emmanuel Macron determina que britânicos só deverão 
entrar no país em caso de viagens essenciais, como intercâmbio ou morte de parentes

França proíbe voos com origem e destino ao Reino Unido | JEFF J MITCHELL/GETTY IMAGES

França decide limitar 
entrada de turistas 
do Reino Unido

Para frear a disseminação 
da nova variante ômicron 
do coronavírus, detectada 
pela primeira vez na África 
do Sul, o governo de Israel 
decidiu ontem prorrogar a 
proibição da entrada de es-
trangeiros no país até o dia 
29 de dezembro.

As restrições de viagem 
para pessoas estrangeiras 
entraram em vigor em Is-
rael no final de novembro 
e deveriam durar ao menos 
duas semanas. No entanto, 
o governo local optou em 
estender a medida.

O bloqueio da entrada 
de visitantes estrangeiros 
gerou protestos de traba-
lhadores do setor de turis-
mo de Israel. A manifesta-
ção mais recente aconteceu 
na última segunda-feira, 
no aeroporto internacional 
Ben Gurion, em Tel Aviv, na 

capital do país.
Os manifestantes acu-

sam o governo de ter forne-
cido assistência para outros 
setores afetados pela emer-
gência sanitária, mas que 
negligenciou a indústria do 
turismo da nação.

As igrejas cristãs do país 
também protestaram con-
tra o veto ao afirmarem 
que a decisão é uma “dis-
criminação religiosa”, por 
conta das festividades do 
fim de ano. O porta-voz do 
Ministério das Relações Ex-
teriores de Israel, Lior Ha-
yat, negou as acusações.

Desde o início da pan-
demia, segundo os dados 
da Universidade Johns Ho-
pkins, dos EUA, Israel re-
gistrou 1,3 milhão de ca-
sos de covid-19 e teve 
pouco mais de 8 mil mortes. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Israel. Governo prorroga 
medidas que impedem a 
entrada de turistas

As preocupações com a va-
riante ômicron da covid-19 
também mudaram os planos 
da rainha Elizabeth II, da fa-
mília real britânica. Por te-
mor da disseminação da no-
va cepa do coronavírus, a 
monarca cancelou o tradicio-
nal almoço com membros da 
família que aconteceria se-
mana que vem e reuniria cer-

ca de 50 pessoas.
A decisão acontece na 

mesma semana em que o 
primeiro-ministro do país, 
Boris Johnson, entra na mi-
ra da opinião pública após 
ser acusado de fazer even-
tos privados ano passado 
enquanto britânicos esta-
vam restritos de fazer reu-
niões sociais.  METRO

Realeza. Variante faz 
rainha cancelar Natal

Exibição do Titanic 
traz peças raras
Brasileiros que viaja-
rem para Londres neste 
fim de ano poderão visi-
tar uma exposição histó-
rica sobre o Titanic com 
fotografias, cartas escri-
tas à mão e outros obje-
tos nunca antes expostos 
ao público – ao todo, são 
mais de 200 peças origi-
nais. Ainda é possível an-
dar pelo interior do na-
vio em tamanho real e 
ouvir relatos do naufrá-
gio que deixou mais de 
mil vítimas.  METRO

Acidente com 
castelo inflável 
mata crianças

Ao menos cinco crian-
ças morreram em De-
vonport, na Austrália, 
depois de cair de um cas-
telo inflável que foi le-
vantado por uma rajada 
de vento durante uma 
festa escolar. Segundo 
autoridades locais, as 
crianças caíram de uma 
altura de dez metros e 
não resistiram aos feri-
mentos. Quatro crian-
ças morreram no local 
e a quinta chegou a ser 
atendida em um hospi-
tal próximo, mas aca-
bou morrendo. A esco-
la Hillcrest Primary disse 
que o castelo inflável era 
uma das atrações pre-
paradas pelo colégio pa-
ra celebrar o fim de ano. 

 METRO

Congo declara 
fim do 13º surto 
da doença

A República Democrá-
tica do Congo declarou 
ontem o fim do 13º sur-
to de ebola no país, que 
começou no dia 8 de ou-
tubro e causou seis mor-
tes na província do nor-
deste do Kivu do Norte. 
O surto terminou 42 dias 
após o último doente po-
sitivo ter registrado, pe-
la primeira vez, resulta-
dos negativos e não ter 
aparecido nenhum no-
vo caso desde então, de 
acordo com a direção re-
gional da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) 
na África. Segundo a di-
retora regional da enti-
dade, o país têm apren-
dido lições “cruciais” 
para combater a doença. 

 METRO COM AGÊNCIA BRASIL

Surto de ebola Viagem ao passado Tragédia na Austrália

Na mira de Pequim, Hong Kong prepara eleição
Apoiadores pró-Pequim se concentram em Hong Kong, região autônoma chinesa, para um comício 
que precede as eleições legislativas, que acontecem no domingo. O pleito é o primeiro desde que 
o governo comunista chinês, liderado por Xi Jinping, reformou o sistema local para garantir que 
apenas ‘patriotas’ concorram a cargos políticos. Originalmente marcada para setembro, a eleição foi 
adiada em virtude da covid-19. Mas com políticos de oposição presos ou exilados, a população local 
questiona a liberdade política de Hong Kong e articula um boicote ao pleito | ANTHONY KWAN/GETTY IMAGES

Réplica de uma das 

cabines do Titanic

JOE MAHER/GETTY IMAGES
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Bruce Springsteen vendeu 
os direitos de seu catálo-
go musical para a Sony por 
US$ 500 milhões (R$ 2,8 bi-
lhões), de acordo com infor-
mações publicadas pela re-
vista Billboard e do jornal 
The New York Times, que 
citaram fontes internas – 
muito embora a aquisição 
não tenha sido anunciada 
publicamente.
   A negociação corresponde 
a todo o material gravado 
de Springsteen e também a 
suas composições, incluin-
do clássicos como “Born in 

the U.S.A.”, “Streets of Phi-
ladelphia”, “Dancing in the 
Dark” e “Born to Run”.       

   Conhecido como The Boss 
entre os colegas e pelos 
fãs, Springsteen, 72 anos, é 

mais um músico veterano a 
negociar seu catálogo mu-
sical depois de nomes co-
mo Bob Dylan, Stevie Nicks 
(cantora e compositora da 
banda Fleetwood Mac), Ti-
na Turner e Neil Young, que 
vendeu apenas parte de seu 
material.

Springsteen, passou toda 
a carreira de mais de cinco 
décadas como artista con-
tratado da gravadora Co-
lumbia Records, que perten-
ce ao grupo Sony, e vendeu 
mais de 150 milhões de ál-
buns.  METRO

Virou até meme a fra-
se  “agora Pabllo Vittar foi 
longe demais” a cada fake 
news absurda atribuída à 
cantora. Mas, de fato, em 
apenas cinco anos de car-
reira, a maranhense se tor-
nou uma das maiores drag 
queens do mundo, colecio-
nando marcos no mercado 
brasileiro e internacional 
com sua voz inconfundí-
vel. Com o ousado projeto 
audiovisual “I am Pabllo”, a 
artista revisita seu repertó-
rio registrado em quatro ál-
buns de estúdio.

Gravado na Oca, no Ibi-
rapuera, o show exigiu es-
forço quádruplo de Pabllo. 
São quatro palcos: água, 
ar, fogo e terra, em que 
passa pelas músicas “Disk 
Me”, “Ama Sofre Chora”, 
“Tímida”, “Open Bar”, seu 

primeiro hit, “Bandida”, 
“Problema Seu”, “Amor de 
Quê” e “K.O.”

“Foram dois meses de 
ensaio, treinando voz, meu 
corpo e minha saúde tam-
bém para aguentar! Esse 
é um projeto que me feliz 
muito feliz todo esse ano, 
porque eu tava há muito 
tempo parada, por conta da 
pandemia, e me empenhei 
muito”, contou durante en-
trevista coletiva. 

O resultado foi exibido 
em um especial na TNT nes-
ta semana e também está 
disponível no canal do You-
Tube de Pabllo. O áudio está 
disponível nas plataformas 
digitais de música, inclusi-
ve a recém-lançada “Num-
ber One”, parceria da can-
tora com Rennan da Penha.

Dilsinho e Ivete San-

galo, que também grava-
ram com Pabllo, terão seus 
“feats” lançados apenas no 
ano que vem. 

A inspiração para o pro-
jeto audiovisual veio do 
universo do k-pop, já que 
Pabllo é fã da música e da 
estética das bandas corea-
nas. “I am Pabllo” também 
é o cartão de visitas para a 
carreira internacional da 
cantora. 

“Esse show já é a nova 
era, porque é um show to-
talmente novo e que a gen-
te vai levar lá pra fora, pa-
ra os shows nos festivais no 
ano que vem! Eu vou fazer 
mais de 20! Esse é o show 
que a gente preparou para 
esses eventos, então a gen-
te teve que gravar, porque 
tá muito incrível,” afirmou 
Pabllo.  METRO

Mudou tudo em pouco tempo. De olho nos shows gringos que fará 
em 2022, cantora revisita repertório com supershow ‘I am Pabllo’

Pabllo está pronta para nova era | ERNNA COST/DIVULGAÇÃO

Yukê?! Pabllo Vittar 
celebra 5 anos na área

‘The Witcher’ acerta seu roteiro 

Geralt de Rivia (Henry Cavill), à direita, divide protagonismo | DIVULGAÇÃO

A primeira temporada de 
“The Witcher” foi frustrante 
em muitos níveis para os fãs 
da série de livros e do videoga-
me, extremamente popular. 
  Com muita história para 
contar, os roteiristas da série 
da Netflix tinham páginas e 
páginas nas mãos e frustra-
ram uma legião de fãs com 
episódios confusos demais. 
Fora o povo que nunca ouviu 
falar na saga dos feiticeiros e 
que não se sentiu cativado. 

Ainda bem que a platafor-
ma não seguiu a ordem de 
mercado e deu uma segun-
da chance, porque a segunda 
temporada, que estreia hoje, 
melhora bastante o jogo.

Embora o bruxão Geralt 
de Rivia (Henry Cavill), con-
tinue bastante  presente, Ci-
rilla (Freya Allan) é o foco da 
temporada. Ele é a figura pa-
terna dela, guiando-a na jor-
nada em que ela vai começar 
a entender seus poderes. 

Na outra ponta, Yenner-
fer de Vengerberg (Anya Cha-
lorta), perdeu seus poderes e 
precisa aprender a viver de 
maneira humana. 

Em apenas oito episó-
dios e uma narrativa mais li-
near, a saga de feiticeiras e 
bruxos não perde em expli-
cações e ganha em entendi-
mento. Chance para os ór-
fãos de “Game of Thrones” 
terem enfim uma fantasia 
para chamar de sua.  METRO

2
CULTURA

ABL

Novo 
imortal

O economista Eduardo 

Giannetti da Fonseca, de 

64 anos, foi eleito nesta 

quinta-feira, 16, para a 

cadeira nº 2 da Academia 

Brasileira de Letras, vaga 

desde a morte de Tarcísio 

Padilha, em setembro do 

ano passado. A eleição, 

que aconteceu de forma 

híbrida no Petit Trianon, 

sede da ABL no Rio, foi 

disputada pois teve dois 

escrutínios, com Giannetti 

finalmente recebendo 18 

dos 34 votos, quantidade 

mínima para se eleger. 

Eram 10 candidatos à 

vaga, mas seus principais 

concorrentes eram o 

escritor Gabriel Chalita 

e o advogado Sergio 

Bermudes.

Bruce Springsteen negocia catálogo
Festival de Berlim

Isabelle Hupert 
receberá prêmio 
honorário

Isabelle Huppert receberá 
um Urso honorário em re-
conhecimento à carreira 
no festival de cinema de 
Berlim de 2022. O prêmio 
será entregue em 15 de fe-
vereiro em um dia dedica-
do à difusão das cerca de 
150 produções em que a 
atriz francesa atuou, como 
o aclamado “A Professora 
de Piano”, de Michael Ha-
necke.  METRO

Compositor vendeu 
músicas por US$ 500

 milhões

GETTY IMAGES
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Para falar com a redação: 

leitor@metrojornal.com.br
 Participe também no Instagram, Facebook e Twitter:

@MetroJornal

Quer mais? 

Não quer perder uma edição do 
Metro Jornal? Em metronatela.com.br,  
você pode assinar para receber nosso  
conteúdo diariamente por e-mail. É de graça!

Horóscopo

www.personare.com.br 

Pode haver instabilidade com 
as pessoas da sua rotina. 
Busque assumir postura 

diplomática e aberta aos acordos.

Esta fase tende a sugerir a 
convivência com pessoas 

de temperamento complicado e que acabam 
batendo de frente com você.

Conflitos de ideias podem 
ocorrer durante esta fase, 

comprometendo a qualidade do cotidiano e 
gerando prejuízos para as parcerias.

O convívio familiar e 
profissional esbarra em 

temperamentos defensivos. Convém cultivar 
objetividade e autocontrole.

Tente controlar a impulsividade 
e cuidar da economia, assim os 

gastos financeiros não saem do controle. Mais 
planejamento!

O cotidiano tende a 
se revelar estressante, 

gerando fadiga mental e física. Busque se 
organizar e planejar as demandas.

O trato interpessoal tende 
a enfrentar momentos 

de grande tensão. É necessário manter suas 
emoções sob controle.

Desafios relacionados à 
comunicação marcam esta 

fase. Ponderação e uso racional das palavras 
serão essenciais.

O circuito social pode ficar 
fragilizado, o que tende a 

indicar posturas controversas alimentando atritos 
e gastos impulsivos.

Mais cuidado com as 
finanças e com a gestão 

patrimonial de modo geral. Procure se atentar ao 
orçamento e revisar suas estratégias.

Pressões relacionadas ao 
cotidiano podem lhe conduzir 

ao estresse. Procure atuar com organização e 
disciplina e exercitar a autocrítica.

Momento de supervalorização 
de problemas em detrimento 

das soluções. As primeiras impressões podem 
estar contaminadas de preconceitos.

Leitor fala

Testes de covid em gripados
Em algumas UBS, o teste não está 
sendo realizado. O motivo, de acor-
do com os funcionários, é que os 
sistomas são de gripe e não de co-
vid. Eles mandam a pessoa voltar 
para casa e retornar caso ela piore.
ANDREA PEIXOTO VIA @METROJORNAL

Cruzadas

Sudoku

Soluções

Chegou a época em que paramos para refletir sobre o que passou, 
lembrando daquela famosa música de John Lennon, que virou clichê: 
“Então é Natal, e o que fizemos?” Especialmente neste Natal, a refle-
xão faz todo sentido, pelas diversas situações desafiadoras por que 
passamos como humanidade. Então, vamos aproveitar, com todos os 
cuidados, as atrações que a cidade oferece!

Teatro Alfa: balé Quebra-Nozes, 
com a Cisne Negro Cia de Dança, 
de 18 a 21/12. Ingressos entre 
R$25 e R$100.

Theatro São Pedro: atrações 
musicais do Festival de Fim 
de Ano, de 17 a 20/12/21. 
Ingressos entre R$15 e R$30.

Os mais de 50 shoppings da 
cidade oferecem atrações 
natalinas. Visitamos, no 
Morumbi Shopping, miniparque 
de diversões (ingressos R$20), 
oficina de cartinhas para o Papai 
Noel, Casa do Noel, entre outros.

A Parada de Natal acontece aos 
sábados, a partir de 18h, no 
largo da Matriz da Freguesia do 
Ó e nos outros dias da semana, 
até 26/12, vocês podem visitar a 
Vila de Natal, com Casa do Papai 
Noel e feira de artesanato.

Avenida Paulista, além da 
decoração, este ano conta com 
neve artificial seis vezes por noite, 
durante o show de luzes, das 18h 
às 23h30 até 06/01/22.

Até 06/01/22 vocês podem 
visitar a linda decoração nos 

jardins da Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias 
(av. Francisco Morato, 2.390), 
chamada “Natal na vilazinha 
de Belém”, montado ao lado 
da estação de metrô São Paulo-
Morumbi. A vilazinha funcionará 
todos os dias, das 12h às 22h. Aos 
finais de semana acontecerão 
apresentações musicais. Atração 
super caprichada e gratuita.

A @villadenatalsp do Parque 
Villa Lobos @villadenatalsp, 
inaugurada em 10/12, gerou 
diversos comentários nas 
redes sociais, obrigando os 
organizadores a reformular 
alguns aspectos. Lá estão a 
maior árvore de luz da cidade, 
com 65 metros de altura, um 
parque de diversões, shows, 
praça de alimentação. A entrada 
custa a partir de R$30 e existem 
atrações pagas à parte. A 
decoração está muito bonita, 
mas preparem o bolso. Para 
outras atrações, confiram no site 
https://festivaldenatalsp.com.br/
festival/programacao/ que conta 
também com um mapa com a 
localização das decorações pela 
cidade https://festivaldenatalsp.
com.br/festival/decoracao/

Indica SP é um site de dicas  sobre São Paulo produzido por 
Chris e Bel, mãe e filha, duas paulistanas apaixonadas pela cidade

FOTOS: INDICA SP

Natal iluminado pela cidade

@indicasp

no

www.indicasp.com.br    indicasampa@gmail.com

Morumbi Shopping

Villa

Natal

Arvore 

Natal 

Paulista
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Maratona aquática

Ana 
Marcela

Depois de ser a primeira 

brasileira a conquistar 

o ouro olímpico na 

maratona aquática, 

em Tóquio-2020, Ana 

Marcela Cunha faturou 

seu 5º título do Circuito 

Mundial. O feito veio 

ontem depois de ser 

vice-campeã da etapa 

de Abu Dabi, nos 

Emirados Árabes.

Agora bicampeão da Co-
pa do Brasil, após a vitória 
por 2 a 1 sobre o Athletico-
-PR em Curitiba, parte do 
elenco do Atlético-MG de-
sembarcou no Aeroporto 
Internacional de Confins, 
na região metropolitana 
de Belo Horizonte, no iní-
cio da manhã, por volta de 
6h20. Na bagagem, a dele-
gação trouxe a taça da com-
petição nacional, vencida 
pelo clube mineiro pela se-
gunda vez – a primeira foi 
em 2014.

Voltaram para Belo Hori-
zonte os zagueiros Réver e 
Igor Rabello, os meias Dylan 
Borrero, Nacho e Zaracho e 
o atacante Hulk e Savarino, 
entre outros membros da 
comissão técnica e da dire-
toria. Alguns, como é o caso 
do treinador Cuca, só retor-
narão à capital mineira na 
reapresentação para a pré-
-temporada de 2022, marca-
da para começar no dia 17 
de janeiro. 

Desta vez, foram poucos 
os torcedores que se deslo-
caram ao aeroporto para 
acompanhar a chegada dos 
atletas. Um dos jogadores 
que desembarcou em Be-
lo Horizonte, Rabello dis-
se que a noite de quarta e a 
madrugada de quinta foram 
de bastante festejo. “A noite 
foi bem intensa. Agora é ca-
da um comemorar com sua 
família, aproveitar para des-

cansar bastante”, afirmou.
A diretoria do Galo não 

preparou nenhuma come-
moração oficial na capital 
mineira. Mas a festa da tor-
cida começou ainda antes 
do jogo. Com o duelo rea-
lizado em Curitiba, vários 
bares de Belo Horizonte re-
ceberam os atleticanos no 
decorrer da noite.

Após a confirmação do tí-
tulo, a maior concentração 
pelas ruas foi em frente à se-
de administrativa do clube, 
no bairro de Lourdes. Hou-
ve foguetório no local. No 
ginásio Mineirinho, a par-
tida foi transmitida em um 
telão, com atrações musi-
cais desde o início da noite.

Os torcedores também 
se concentraram em outros 
pontos tradicionais da cida-
de: na avenida Olegário Ma-
ciel, região Centro-Sul, on-
de fica localizada a sede do 
clube, e também na praça 
Sete, no centro da capital.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO Título do Galo deu o tom de Belo Horizonte ontem | ATLÉTICO

A crista está bem alta em BH

A mais nova taça do Galo seguindo

viagem para sala de troféus | ATLÉTICO

Leila chega e garante Abel 
Leila Pereira falou pela 
primeira vez com os jorna-
listas como presidente do 
Palmeiras. Ela tomou pos-
se na quarta-feira e ontem 
concedeu coletiva na Aca-
demia de Futebol. A man-
datária prometeu aproxi-
mar o torcedor do clube, 
falou que irá trabalhar pa-
ra manter um time forte, 
negou que haja conflito 
de interesse sendo presi-
dente e dona das empre-
sas patrocinadoras e con-
firmou a permanência de 
Abel Ferreira. O diretor de 
futebol Anderson Barros 
também fica no clube. 

“O nosso técnico bicam-
peão da Libertadores fica. 
Tem contrato até 2022, 
com a possibilidade de se 
estender até 2023. O Abel, 
confirmo pra vocês, per-
manece conosco. Tenho 
certeza que ele está muito 
feliz no Palmeiras. E nos-
sos milhões de torcedores 
também”, afirmou. 

Leila falou reiteradas ve-
zes em reaproximar o tor-
cedor do clube, tornando 
mais acessíveis os preços 
dos ingressos e das camisas 
fabricadas pela Puma. Tam-
bém disse que sua gestão 
será inclusiva porque o Pal-
meiras “é de todos”.

“Eu não tenho sobreno-
me italiano. O mais próxi-

mo a mim é o meu marido, 
descendente de italiano. 
Isso comprova que o Pal-
meiras é realmente de to-
dos. Eu jamais posso dizer 
que tenha havido precon-
ceito comigo dentro do 
clube porque desde a mi-
nha primeira eleição co-
mo conselheira eu bati to-

dos os recordes. Fui a mais 
votada e depois bati meu 
recorde ao ser reeleita”, 
afirmou a executiva, a pri-
meira mulher a comandar 
o Palmeiras em seus 107 
anos de história.

“E o que seria melhor 
para o Palmeiras? Conti-
nuar com o time vence-

dor, aproximar o torcedor 
do nosso clube, porque 
acho que houve um afas-
tamento. Nosso torcedor 
é nosso maior patrimônio. 
Vou trabalhar para que 
ele possa comprar ingres-
so, camisa. O futebol é um 
esporte popular. Todo tor-
cedor tem que ter a possi-

bilidade de estar perto”, 
acrescentou Leila, sempre 
ambiciosa. “Quando eu 
quero alguma coisa, eu lu-
to por ela. Não tenho me-
do de nada. Se tiver me-
do de algo não poderia ser 
presidente do maior cam-
peão do Brasil”, afirmou a 
nova mandatária.

Leila também foi ques-
tionada sobre reforços, 
uma vez que o clube pro-
move uma reformulação 
em seu elenco. Ela avisou 
que a prioridade da di-
retoria é contratar joga-
dores jovens com poten-
cial de retorno esportivo 
e financeiro em um futu-
ra eventual venda e deu 
a entender que não tra-
rá “medalhões” – jogado-
res renomados e com altos 
salários.

“Nosso objetivo é inves-
tir em jogadores jovens. 
Não adianta pedir para 
contratar esse ou aquele. 
Todas as contratações se-
rão feitas de forma técni-
ca”, afirmou. “Medalhão, 
para mim, é jogador que 
entre para resolver. Que 
colabore para que o Pal-
meiras seja vitorioso. Não 
acredito que nome ven-
ça campeonato. Acredi-
to em sangue na veia, al-
ma e vontade”, concluiu.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Nova direção. Primeira presidente da história do Palmeiras, Leila Pereira é apresentada, assegura treinador 
para 2022, avisa que clube busca um centroavante e promete uma administração que aproxime o torcedor

Leila comandará o Verdão pelos próximos três anos | PRODUTOR COSMO/FOLHAPRESS


